
Conform prevederilor Regulamentului European 679/2016 – GDPR, anual fiecare DPO 
responsabil trebuie sa intocmeasca si sa urmeze un Plan de lucru pentru a asigura 
conformitatea organizatiei la GDPR si pentru a asigura buna desfasurare a activitatilor de 
procesare a datelor cu caracter personal.

https://kitgdpr.ro/product/planul-de-lucru-al-responsabilului-cu-protectia-datelor-plan-de-lucru-dpo-conform-
gdpr/ 

Comenzi si mai multe detalii regasiti aici
Ÿ
Ÿ optimizarea investigatiilor interne GDPR, etc

Elaborarea planului de lucru al Responsabilului cu Protectia Datelor  reprezinta una din 
probele practice prevazute de programa de studiu aferenta codului COR 242231 pentru 
specializarea ca DPO Responsabil cu protectia datelor la nivel national. Participantii la 
cursurile de formare ca DPO conform codului COR 242231 care sustin sau nu examen cu 
ANC Agentia Nationala de Calificare, pentru a-si demonstra capacitatile asimilate prin cursul 
parcurs, au ca proba practica Elaborarea planului de lucru al Responsabilului cu Protectia 
Datelor.

Din lista ce cuprinde documentul Raport Anual DPO, spicuim o parte din lucruile esentiale ce 
sunt incluse in cuprinsul acestuia:

Recomandam ca Planul de lucru al Responsabilului cu Protectia Datelor sa fi achizitionat 
alaturi de materialul Raport Anual DPO pentru a putea asigura si functia de raportare catre 
bordul administrativ.

Ÿ revizuirea si testarea procedurilor interne

Recomandam ajustarea si adaptarea materialului pentru a acoperi toate particularitatile 
activitatii pe care o desfasurati si a procesului de implementare abordat. Daca veti considera 
oportun, va oferim gratuit posibilitatea de a verifica materialul final adaptat de dvs. sau, 
contra cost, de a personaliza materialul pentru a acoperi necesarul procesului de 
implementare. 

Ÿ masurile necesare pentru asigurarea conformitatii activitatilor

Ÿ optimizarea raspunsurilor pentru solicitarile DSAR

Ÿ monitorizarea activitatior

Ÿ testarea planului de raspuns in caz de incidente de securitate,

Prezentul Plan de lucru al DPO  este un document furnizat sub forma unui fisier editabil, 
insotit de instructiunile necesare pentru completarea si utilizarea sa.  Materialul Plan de lucru 
al DPO  oferit NU implică costuri ascunse sau abonamente lunare și este furnizat în limba 
română. Dupa efectuarea platii documentul va fi disponibil pentru descarcare imediat.

Planul de lucru al Responsabilului cu Protectia Datelor reprezinta un document important ce 
vine in sprijinul activitatii persoanelor care asigura pozitia de DPO atat intern cat si 
externalizat, organizand astfel activiatile de supraveghere si protectie a procesarii datelor cu 
caracter personal pe parcursul unui an intreg.
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